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ANARKIO.
EL i(, Aŭtokratio kaj Anarkio,H

de
N、Hasegaŭa.

Anarkio estas kataborismo, kiu okazas 
kontraŭ anaborismo de civilizacio・ Kiel,ju pli 
ce la viva)〇 allaboris mo estas vigla, des pli k a La
borismo estas vigla ankaŭ? tiel same ideo de 
la anarkio grave potencigas, proporcie al grado 
de la a nabo ris mo de la civilizacio. Kaj ju pli 
la civilizacio de individua aŭ klasa aŭtokratio 
altegradc progresas, des pli el ĝi kreskas kaj 
disvolviĝas la ideo de la anarkio. Tio estas 
la kataborismo tle la aŭtokratia civilizaci〇・

La kataborismo de la civilizacio havas du 
kaŭzojn. Unu estas tio, ke la civilizacio mem 
perdas kialon de sia socia ekzis tudo, la alia 
estas rne ni neado kiu kreskas el la civilizacio
mem・

Trad tikis el (a japana line)vo,
Kafo.

□ □ □ヽ □、 □・□ヽ口ヽ□ヽ□ヽ□ヽ□、□ □ □
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VERDA UTOPIO

Sango de Sistemo.
K. Furue.

Cekumo estas trovebla en ĉiu ajn homa korpo, sed 
ĝi jam estas ne necesa organo por la homorganismo. Kaj 
aldone al tio ĝi kaŭzas al ni tre ofte teruran danĝeron pere 
tle sia inflamo——apendic辻〇・ Oni esploris, ke ĝi funkciis 
kiel provizora akcep tejo de manĝaĵo en 1'antikva t empo, 
kiam nutrajo estis malfacile gajnebla・ Nuntempe ĝi jam 
faras al ni neniun, laboron, krom timinda danĝer〇. Estas 
do pli bone, se ĝi estus depren让a for de 1'korpo・ Kelkaj 
kuracistoj eĉ konsilis la fortranĉon de 1'cekum〇. Kom-

," ハヽ 、

preneble, la hodiaŭa ĥirurgio ne rigardas la operacion tiel 
danĝera, k e ĝi minacas la vivon, tamen, ni neniam aŭdis, 
ke iu kuraĝis memvole ricevi la operacion en la stato de 
bonfarto......;la ŝanĝo de organizo estas ĉiuokaze mal
facilege elfarebla ・

Reformo de 1'regna konstitucio estas precipe danĝera 
afer〇・ Vidu la maltiman, laŭvolan operacion de Lenin! 
Kie oni povas t rovi tiel kompatindan popolon, kiel la 
ruson ? 'Kia estas la nuna stato de Ĥinujo ? Cu ĝia 
senordo ne mizera ? Malbeiiata estas la hino. La volo, 
ke ni akiru feliĉon per ŝanĝo de sistemo, estas tutsame 
prava, kiel la volo, ke ni atingu feliĉon per konservado de 
organiz 〇・

Ke ni ŝanĝas tion, kio devas esti ŝanĝita, estas ankaŭ 
sama afero kun tio, ke ni konservas tion, kio necesas 
konservon. Tial tute klare estas, ke ĉu en ŝanĝo, ĉu en 
konservo, la indo neniel troviĝas en la procedo de ŝanĝo 
aŭ konservo mem, sed en la cirkonstanco kaj kaŭzo, kiuj 
postulas la procedon・

La malsaĝo pripensanta nur ŝanĝon de 1'sistemo 
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VERDA UTOPIO

estas neniam pli laŭdinda, ol tiu malspriteco, kiu atentas 
kaj sopiras nuran konservadon・ Tian malfacilan taskon 
povas plenumi nur akrevidanto kaj bonkapulo—amaso da 
malsaĝaj azenoj devas ĉiam staradi apud ĝi.

La plej granda absurdajo estas Ia intenco ŝanĝi socian 
organizon por provo» Se oni alprenas senpripense iun 
teorion al praktiko, oni disponas, kiel provaĵon, regnon 
kaj regnanon・

Nu, domaĝe !—la ruso estas kvazaŭ metita en provtu- 
bon kaj bolata de alkohola lampo—alie estas multfoje： 
injektata kiel marmoto.

El la japana lingvo tradukis
H. Jagi.

Komunismo.
El((La plendo sur Strato ", de A・ Toki,

En la mondo
Cio estas nia一・

Ies ajn propra)〇 ne estas, 
Iuj ajn posedi ne rajtas sole, 
Oh, jes, (estu senĝena)
Cio—al ciuj egale
Kiel la aero,
Kiel sunradi〇.

Tradukis el la japana lingvo- 
K. Verda
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FRAGMENTO.
El a Taglibro de nova reveninto el Eŭropo ヽ de K・ Nagai.

Ho, ĝuste duonon de jaro mi travivis!............... Tre
rapide kuras la temp〇. Jes, de kiam mi revenis Japanu- 
jon el Eŭropo, jam duono de jaro pasis for. Hodiaŭ 
blovas ankaŭ・ Kia frosttremiga vento! Nun ni estas en 
Novembro, malgaja monatq・ Estas malvarmege・ eĉ se 
oni rifuĝus en iun ajn parton de la mondo, kiam vintro 
venis・ Lmu tiuj spertoj, ke mi vojaĝis de Usono al 
Eŭropo kaj de la mezmaro al Japanujo tra la hinda maro, 
estas nediskuteble, ke krimato en ĉiuj partoj de la terglobo, 
kiun, oni diras, dio kreis, tute ne taŭgas al la vivo de 
la homesta^oj. Tia sezono nek varma, nek malvarma, ce 
kiu la homoj povas gaje rigardi al blua ĉielo, tiel k u sante 
sur verda helbetaro, kiel la bestoj, estas nur unu monato 
meze de printempo kaj sonier〇・

La fle md lan dan oj ja konfesas je stranga religio, kiu, 
al la homoj, kiuj varmigante per vestaĵo, fajro k・ a, 
bataladas kontraŭ persekuto de la naturo por ĉiam, inst
ruas, ke oni estu dankema kaj kantu al gloro de sankta 
dio.

Kiam mi restadis en Novjorko el feroj kaj ŝtonoj ; 
kiam tie mi t ravivis tian teruran tagon, kies sufokiga 
varmeco iufoje pereigis la urbanojn, ĉiam mi rememoris 
bluan marbordon de Japanuj〇・ Tamen, reveninte japanujon, 
kontraŭe mi rememoras domon en la fremdlando, kiun 
oni sencese varmigas dum tagoj kaj noktoj per vaporo, 
kiam mi tre ma das pro malvarmega vent 〇. Jam longe ĉe 
ni restas vanaj la krioj pri vestaĵoreformo, domreformo, 
k・ t・ p； Fakte, ĝis kiam japanoj daŭrigos ĉi tiun neper
fektan vivadon ? Jen, malvarmega vento, kiu blovas ekster 
la domo, libere enblovas en la cambron tra la interspaco
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de Soji'oj kaj de Tatami'oj・ Tion ni, japanoj, devas 
ハ⑶

fatale travivi nur kun helpo de Hibacfo・ Pro tio, legado, 
pensado, amuziĝado kaj agema laboro, ĉio tio ĉi estas 
neebla al ni japanoj・ Kia domaĝo !

Ankoraŭ nun mi ne forgesas pri hindaj pastroj, kiuj 
sidiĝis nudaj sub ombro de ban jano. Videble, tiuj bonzoj 
raviĝeme rigardos ĥ-olojn kiuj bele {roladas kaj poste 
disfalas teren, kiam venis printempo, ili mediteme fermos 
siajn okulojn kontraŭ fortaj radioj de la suno, kiam venis 
somero, kaj ĉe forno ili malgaje sekvos per la okuloj la 
sunon subirantan, kiam venis vintro. Tio ĉi ja estis 
esenco de la propra vivo de ni orientanoj. Ne, tio, kio 
min frapis freŝe post mia reveno, estis nur atmosfero de 
tiu ĉi orienteco nevidebla sed sufiĉe sentebla・

Por momento mi ne insistos, ĉu ĉiuj fenomenoj en 
la universo okazas hazarde aŭ ne. Eĉ se ili okazus tute 
hazarde, tamen oni povos trovi, ke tie nepre devas esti 
iu kaŭzo, kiam oni pripensas cirkonstancon de iliaj 
disvolviĝo Icaj daŭreco・ Laci spirito de la saĝaj reformis
toj en la IV】eiji'a renovigo la japanoj tagon post tago 
estas penadantaj konstrui la vivon modernan kiel tiu en 
Eŭropo・ Sed, Ĉu ili povos akiri lastan triumfon en la 
lando, kie ankoraŭ nun potence regas la popolojn la ideo : 
"ĉio en la mondo estas senkompata" ? Neniu intencis planti 
ĉe dezertego Saŭara rizplantejoj n. Ne n iel mi povas pensi, 
ke japanujo estas fondita sur sango verŝ让a de revoluciistoj 
kiel en Eŭropo, eĉ kiam mi okule rigardas la parlamen- 
t ejon, kiu grandioze staras ĉe la parko Hibija ・ 

(Daŭrigota)
Tradukis V・ Kun itai・ 〇.

(1) Apa rti gilo de ĉambro en japana domo, el ligno kaj papero.
(2) dika (5 CM.) inato, 3 futojn larĝa kaj 6 futojn longa.
(3) fajrujo, el ligno au metalo. Rim. de Trad.
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Hagoromo,
Unuakta Dramo,

De J. Naĝajo
Sceno unua»
(Daŭrigo)

Ce la pinarba re t 〇. Antaŭ la domo de 
la fiŝkaptiso. Nokto・(〇谥 Ŝanĝas scenejon, per 
rondiranta scenejo, aŭ alimaniere, kiel eble pkj rapide)

4a ĉielulino (strccnte sola 1(l domo).一Ho, kompreneble,
estus kruele, k e mi devas surprizi ilin en doUĉ 
sonĝo. Neniel mi povas malestimi kaj riproĉi al 
tiuj kompatindaj homoj, kiuj sinforgese goj e gas 
kvazaŭ ili atingis paradizon pro la eltrovita flugil- 
mante!〇. Efektive.. .Tamen tute restus sensencaĵo 
tio, kion mi faris, se mi lasus ilin malzorgaj・ Kaj 
ne nur mi fariĝas malinda kiel la ĉielulino, sed mi 
kondukos ilin al malbon〇・ Do mi kuraĝe frapu
(aliras al la pordo kaj frapas. Sed kviete).... Kiel 
ili estas en dormego ! Sajnas, ke ili nun juste 
enfalis en profundan dormadon tial, ke ili hodiaŭ- 
vespere maldormis ĝis malfrua tempo・(denove frapas} 
He, sinjoro.......... ((iŭskidt(LS)・ Verŝajne, iu vekiĝis・
Videble, edzino......  Ha, ŝi vekas viron.......Ili ŝte-
leparoletas... kaj silentiĝas. Kompreneble, ili 
ŝajnigas, ke ili dormada s. Bone ・ Nun unufojon
ankoraŭ mi frapu・(frapa或 He, sinjoro.......... He
.......... (paŭzo)・ Fine, ŝajnas al mi, ili vekiĝis・ 
Kompreneble, ili vekiĝis sen ia maltrankvileco pro 
voĉo de virin〇・

Amado* iomete malfermiĝas kuj Ia edzino aperfta.

* Ĝovfennilo de la fenestro ĉe la japana dumo. Rini. de Tmd・
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Edzino, (en kolera tono).—Kiu frapas ?
4a- — Estas rni. Bonvole pardonu, mi petas, mian mak 

ĝentilecon ・
Edzino»——Juna virino vi estas, dum mi supozis, ke bonzo 

kiu eraris vojon pro mallumo venis ! Por kaj pro 
kio vi enflugis en tien ĉi ?

4况・一Tial ke mi forgese postlasis ion.
Edzino.—Pro postlasitaj o ?
4a, — Jes, kiam kune kun miaj koleginoj hodiaŭ mi venis 

la pin a rba reto n por admiradi belan monton Fuji, 
mi forgese postlasis.

Edzino,—Kion ?
4a. — Flugilmantelon...longan silkaj on, similan al flugi! 〇.

Edzino.—Longa ŝilkajo, simila al flugilo ? Ĉu vi ne trovis 
-ĝin ?

4a. — Ne, ĉar via edzo prenis ĝin.
Edzino.—Kion vi diras ? Ha, mia edzo ĝin prenis ? Kia 

nepardonebla vorto !
4a> 一 Estas vere ・ Ĉar mi ok ule vidis ・
Edzino.—Ha, ha, ha,...... Freneza vi estas・ Eĉ se vi ne

estas freneza, t amen, sendube, viaj okuloj estas 
e rare vidaj ・ Vi grave erara s・ Mia edzo ne estas
ŝtelisto. Se vi trovus lin ŝtelisto, vi povus tiel 
nomi lin. Sed se tie ĉi troviĝus tiu, kiu kredas 
vin, eble antaŭhieraŭ mi renkonte vidos vin.

4み 一 Honesta homo estas via edzo, efektive, malofta bonulo 
en la mondo, tial mi venis por repreni la flugil
mantelon, kiun mi deponis ĉe li.
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Edzino.—Ho, des pli la afero tiriĝas ridinda. Vere frene- 
zjulino vi estas. Kompreneble, vi varme deziradas 
tiel esti, kiel ĉielulido, kaj vi SQnĝada3 kvazaŭ vi 
fariĝis ĉielulino, cu ne ? Se ne, kun konscienco vi 
ne povas diri, ke vi venis repreni la flugilmantelon 
de vi deponitan・ Kompreneble, vi venis por
memmortigi . hodiaŭ nokte kune kun via amanto, 
kies vizaĝo similas al tiu de mia edzo, kaj vi estas 
trompita de li, ĉu ne ? Ĉar tia ekzemplo estas 
multaj・ Nu, se vi vere postlasis la nomitan fluĝil- 
mantelon, vi traserĉu morgaŭmatenon, ĉar mallume 
vi neniel povas trovi ĝin・ Kaj se ĝi ne estu3 
ŝtelita, vi nepre trovos ĝin. Adiaŭ ! Ho, malvarmi 1 
(forte fermas la perdon).

La aliaj ĉielulihoĵ aperas.

ld. — Kiel.......? La afero bone iras ?
4弘一Ne, malfacile ! - Verŝajne, konvinki nur mastron pri 

la afero estas facile, sed........ .
2み 一 Bedaŭrinde. Sed vi povos repreni de li, se vi volas ? 
4*. — Jes, mi povos・ Tarnen perforte repreni estas al 

mi neeble・ .
3a> — Jen aŭdigas brueto. Videble, oni kaŝ^s la flugilmante- 

lon ie funde de la dom〇・

'4a・'—Tiu koro, ke ili ŝatas la trezoron kaj estas singardema 
；. pri' sia vivo men, ja estas kompatinda! Tio estus 

nature, ĉar ili havas multe da knaboj；
1 a・ーMi iom fariĝis maltrankvilema pro viaj interparoloj, 
:! kaj tni sentas, ke al ni ankoraŭ mankas forto.

一 Kune kun mi, tni. petas, vi preĝu por ni. Ankaŭ 
por mi, ĉar por mi sola, la afero estas malfacila.
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Kaj se mi ne povos repreni la flugilmanteleini;; rhi 
ne povos reveni ĉielei!・

2*・—Koro en Jcoro kaj mano en ntano ni Staru! Tiamaj 
niere ni sukcesos ! Nepre !

4i ĉieluliuo ekpreĝas genufleksinte.

4乱.一 Mi provu ŝola ankoraG unu fojon, (denove frapan 碣 

aŭskultas ĉe la pordo) He, sinjoro......... ・fp诚詢 Jen
la edzo vekiĝis, {paŭzoj Sur lito, ŝajnas, li returr 
niĝas・ Verŝajne, li estas maltrankvilema・ Estas
certe, ke li pli ĉagreniĝas ol antaŭe・ Ĉar li kon-
sciiĝis pri sia kulpo. '(ree frapas) He; sinjoro 
(paŭzo) Sajnas al mi, ke la edzo estas ellitigonta 
kaj la edzino detenas lin. Nu, vi ĉiuj kaSu vin 
ien por momento. Ĉar la edzo fermos la pordon 
kaj aperos, se mi denove frapos. r .

La aliaj ĉielulincy sin kŭŝas. La, denove frapan

(Daŭrigota) * 一 : 

Trad, K. V时计h・*
------------------- 7-----------------------------------------------------------

Sunombrelo.• • 4 *
La sunombrelo tiel sinjplkolora, kiel blanka； aŭ blu可 

aŭ ruĝa, rie konvenas al la japana virino・ Estas u年c@sq 

do, ke la japana virino prefere portu Ja diverskolof© 
strian, mi pensas, por akordigi al sia diverskolora vesta)ow 

(KM 厂,
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a" ■ Jfe. ■•- a - •，■・ゝ-• • • ■

ŜOGIR VIVO

Japana Gastejo.
Sro. H・ B Schwarz, aŭtoro de ‘‘ In Togo's land", 

priskribas en la Verko inter aliaj pri japana gastejo, kio 
min tre interesigas kaj eble estus interesa al alinaciaj 
samideanoj, kiuj estas tute fremdaj al la moro de la lando 
de Leviĝanta Sun〇・ Tial mi ĝin mallongigite Icaj iom 
ŝanĝigite esperantigis kiel jene :

En japana gastejo sin ne trovas seĝo, tablo, fajrejo 
arda, neĝblanka tuko, ŝaŭmanta pokaleto da biero aŭ glaso 
da vino, granda peco de vostita bova）〇, dolĉa panbulo, 
orkolora butero, kremafromaĵ〇. Oni sidigas sin sur la 
piedojn sur kuseno du futojn kvadrata・ Tamen estas 
multe da komforteco ĝuebla en bonordigita japana gastejo.

Enironte oni devas demeti la ŝuoj n, kiujn unu el la 
servistoj zorge enmetas en ŝrankon ĉe la pordo・ Oni 
trovas la ĉambron tre pura・'Ĝi ne enhavas nenian pezan 
meblaron kaptantan polvon・ しa planko estas tegita per 
dikegaj matoj, ĉiu el ili estas 3 futojn larĝa kaj 6/4 futojn 
longa ・ En la ĉambro sin t rova s " Kakemono '' aŭ pend- 
pentra^o, vazo kun floroj aŭ herboj, kadrigita devizo kaj 
skribtablo unu funton alta kaj 2.5 funtojn kvardrata. Silka 
aŭ katuna kuseno estas alportata anstataŭ seĝon, '' Hibaĉi ° 
aŭ fajrujo el ligno aŭ metalo kun kelke da fajrigita ligno
karbo, sur kiu bolilo da varmega akvo gaje bruetas, servas 
kiel fbrn〇. Pli da la karbo estas liverata en alia ilo por 
ke oni bruligu la pipon kaj kiam la pleto kun kubo kaj 
teo estas proponata, la japana ideo por sintrankviligi estas
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tute lcontentigata...... . ..............................................................

Ciuj japanaj manĝaĵoj ŝajnas belaj kaj kelkaj el ili 
estas vere bongustaj ; sed ŝajnas, ke la manĝtempo ne 
estas fiksita・ しa ĉefinanĝo estas vespera・ Gi estas servata 
du aŭ tri pletoj kaj konsistas el supo kaj diversaj specoj 
de fiŝo bolita aŭ rostita aŭ tute ne kuirita. La lasta estas 
tranĉita je maldikaj pecoj kaj estas servata kun diversaj 
legome toj kaj u soj u n japana saŭc 〇・ Rizo prenas la lokon 
de pano, kaj sin trovas nenia frukto....................................

Post vespermanĝo la ĉambro, kiu estis sido-kaj manĝ- 
ĉambro nun fariĝas dormĉambr 〇. Dikaj k u sle u senoj estas 
enportataj kaj streĉata sur la matoj kiel mo. Aliaj pli 
grandaj estas surmetata kiel kovriloj・ En somernokto 
granda verda kanaba moskitreto, kiu preskaŭ okupas la 
tutan ĉambron, estas pendata per snuro de ĉiu angulo. 
Tiamaniere oni povas dormi senĝene・

E
f □cmiammamo□□□□〇□□〇meic™ 耳 

嘱 ESPERANTISTA VIVO 丸吗 

3□ロ ロ DCDDCDDCCO□〇C□□□〇□□□□□□□□□□□□□〇〇□□□ロロ ロ OĵE

Kroniko.
Osaka一Je la 26 de julio ĉe la somera kurso S-ro K・ 

Fukuta faris prelogon pri " Deveno de la internacia lingvo 
Esperanto kaj ĝia interna ideoDank*al sindonema 
gvidado, de niaj junaj entuziasmaj batalantoj S-roj rr. Aŭai 
hara, C・ Fui ima；, N・ Kaŭasaki kaj T. Nakai, la 12an de 
augusto la somera kurso en daŭro de unu monato finiĝis 
kun granda sukce s〇.—La 13an de aŭgusto, vespere 7, oni 
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aranĝis kunsidon bonvenan al Ia novaj samideanoj ĉe la 
kafejo " Kurenai La kunsido estis malfermita sub pre
zido de Sro. T・ Nakai, kaj post lia malferma parolado 
ĉiuj kunsidintoj laŭvice paroladis esperante aŭ japane»

Tami—Por instruistoj kaj studentoj de Tennoji Komer
ca lernejo, kiuj tie ekzercadas n aĝa rto n, marfermiĝis kurso 
kun 100 p. sub gvidado de Sro. Tanaka・

Kamiiĉi 一Por instruistoj de la unuagrada lernejo 
malfermiĝis kurso kun 15 p・ sub gvidado de Sro. H・ 
Tanaka, Kaj poste, dank^l klopodo de Sro. Tanaka, 
fondiĝis " Kamiiĉi Esperantista grup〇,,,

Okajama—Je la 8a de aŭgusto ĉe la komerca muzeo 
mai fermiĝis somera kurso post parolado de Sro. H. Jag;i.

-—---- 〇----------------

Esperanto en Praktiko.
5a Internacia Foiro de Frankfurt a,m-

Gi okazos de la 25a cle septembro ĝis la la de oktobro 
1921. Prospektoj kaj presaĵoj plurlingvaj aŭ en esperanto 
estos senditaj laŭ peto. Interesatoj sin turnu al Messant 
(Esperanta Fako), Frankfurt a.m,, Garmanuj〇・

よ BIBLIOGRAFIO. ＞：

Faka Vortaro No. 2・ Terminoj uzataj en la komerco 
pri peltoj・ Eldonajo cle Brita Literatura kaj Debata 
Societ〇. Havebla ĉe Brita Esperanto Asocio,17, Hart 
Street, London W.C.l・ Prezo : 2寺 p.

Which shall it be ? Bone aranĝita propagandilo 
en la angla lingvo・ Havebla ĉe Brita Esperanto Asocio, 
Prezo :寺 pリ100 ekz. 3 ŝ.
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Koresponda Fako.
Iluo Linio: En 0.40 く4 respondkuponoj)---- Rabato da 10%. por
3 enpresoj kaj 25% por 12 enpresoj.
Mallongigoj: L. = Letero. P. == Poŝtkarto. M.=Post i n a rko j. PI.= 
Poŝtkartoj ilustritaj. E. Espa ran t ajo.

Sro. PLA. GONI A. NARDO，studento, Via G・ Meli 3-p. 3, Palermoj 
Italujo, (kim Japanaj gejunuloj.)

Sro. HERM. REMERS, Louieenstr. 97, Dusgeldorf, Germanujo, L., PI.
Sro. H. TANAKA ^studento), Osaka Koto-Sliogy〇-Gakko, Tennoji, 

Min a mi ku, Osaka, Japanuja, P£.
Sro. T. AMANO (studento), Osaka Koto-Sliogyo-Gakko, Tennoĵi, Min ami' 

ku, Osaha, Japanujo, PI.
Sro. EFRAIN GARCIA LOZADA, Cue uta, Kolombioj Suda Ameriko, 
Sro. KARL ZCIDU, Postverwalter, Bamberg, Bayern, Germanujo, M. 
Sro. JOHANO CLIMENT, Los Planas 14, Sabadell, Hispanujo, (kun 

japanaj) PI.
Sro. F. F. CARVALHO, Calcada de Vinceute, 21 Lisboa, Portug- 

alujo, (kun Japanoj) PI.
Sro. HANS LANGE, Oreuzigerstrasee 8. ITI, Leipzig, Germanujo, 

(kun Jfipmaj socialistoj kaj laboristoj)・
Sro. Y. KOSKINEN, Keurunntie Nro.1,Helsinki, Eiunlando, (kun 

Japanoj), PI.
Sro. TSUNETARO FUJIMA, 7, Soyemoncho, Minamiku, Oaakft, Japan

uja 。匚
Sro. ICHIRO AOKI, ee Sozan-rj,〇, Kadotayasliiki 110, Okayamft, Japan

ujo, PI.
Sro» LEON NE A U,13 Avenue du Pere-Lachaiae, Paris-xxe； Fr&ncujo, 

(kun Japanoj kaj Azienoj) PI., L.
Sro. GOTTLIEB STRO久SNElし Dietramszellerstr.10/II r., Miinchen, 

Germanujo, PL., M, (Kun Fraŭlino)
S ro. VVJLFT. LANGE, HaUesche-str. 68, Eisleben, Geim anujo, PL.
Sino. L. LEBLEU, Route d' Ypres, Asile des Alienees, Bailleul-Nord, 

Franciijo, M.
Sro. KARL SCHMIDT, Birkenstr.17, ili, Dugpeldorf^ Germanujo, PI. 

L.,M.
Sro. WALTER HNKE, Waldenbnrger 12, B,1.,Rottlnff, Sftksujo, 

Germaniyo3 P.I.
Sro. LNTGI PUPPO, Via del Bra gone' 1/3 Genova, Sturla, Italio ・
Sro. ALF. PROŜKAj poŝto fi cisto, Kaaden, Ĉeĥoslovakio, esp. gazeto > M；
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EKSPORTADO IMPORTADO

INTEBNAC1A KOMERCA KORPOftACIO
OSAKA-Minamikylihoji 4-chome, Higaŝiku-JAPANUJO.

KODOJ：
A. B. C・(5“ ETn»ONO) 

BENTBV*S

Sin IUkt>n\(la^ al la Tubmjiulaj

Kotnerci^tf»)kaj fabi'ikist(>ĵ.

TELEG,人!)】IMSO :
{tI：S P AKANTO OSAKA"

TEL. NUMERO： 
8EMRA 4370

JO- KORESPONDADO EN ESPEANTO

P E Ji A D O REPREZENTADO

大
正
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九
为
我
R
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剧 

大
正
十
年

九

月

十

日
發
行

FILATELISTOJ ATENTU!
Mi havas la eblon tuj liveri al pograndaj filatelistoj 

antikvajn kaj maloftajn polajn poŝtmarkojn diversajn 
ĝis 28 kompi., ankaŭ Ukrainajn. Rusajn Sovjctajn, Uk
rainajn Sovjetajn kaj la unua okupo de Litvo de gene
ralo Zeligaski. Pago per respon cl ku pon oj, papermone aŭ 
per neuzitaj poŝtmarkoj・ Skribu al

Sro. Adolfo Oberrotman
Krak-Przedm・!0, Varsovio, Polnjo.
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Rozoleo
bulgara» unuakvalita,

por 20.000 bulg. levoj ( = 1.000 svisa Fr.) 
po kilogramo. Seriozaj acetan toj sin turnu al:

Ivan Krestanoff, Karlovo (Roza Valo), Bulgarujo.

Cu vi ii】teresas pri la Eŭropa Oriento ? 
Havigu al vi la 2 esp・ bonstilajn kaj 
jnstmajn verkojn:

La Bulgara lando kaj popo!〇.

El la proksima Oriento.
Ambaŭ kun trikoloraj etnografiaj kartoj, 
kune por svisa Fr.. 5.00 Mendeblaj ĉe la 
autoro:

Ivan Krestanoff, gimn.-profesoro, 
Karlovo, Bulgarujo.
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